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Korte beschrijving project: 
BS Munstergeleen wil ingaan op Meervoudige Intelligentie als 
manier om lesstof op verschillende manieren aan te bieden aan 
hun leerlingen. Voor het deelgebied ‘Mensenslim’ is gekozen voor 
de inzet van dramalessen door een culturele expert in de vorm van 
een dramadocent.  
 
 

 

 

Doel project: 
In overleg met de leerkrachten van BS Munstergeleen is voor de 
leerlingen van de onderbouw gekozen voor het volgende doel; 
Leerlingen leren samen te spelen, te overleggen en samen te 
werken in situaties die hun fantasie en verbeelding prikkelt.  
 
 
 
 

 

Titel Project:  
Mensenslim 

 
Groep: onderbouw BS Munstergeleen mei 2019 



 

 

 

 

 
Sluit aan bij de volgende kerndoelen: 

- Mondelinge taalontwikkeling van leerlingen 
- Mens en samenleving 
- Kunstzinnige oriëntatie 
- Bewegingsonderwijs  

 

 

 

onderwijsgebieden disciplines 21e Eeuwse vaardigheden 

 
☒ Taal/lezen 

☐ Rekenen 

☐ Wetenschap/techniek 

☒ Handvaardigheid 

☒ Tekenen 

☒ Muziek 

☒ Drama 

☒ Sociaal-emotionele  
               ontwikkeling 

☐ Wereldoriëntatie 

 
☐ Beeldende Kunst 

☒ Dans 

☐ Erfgoed 

☐ Foto/Film/Video 

☒ Literatuur 

☒ Muziek 

☒ Theater 

 
☒ Communiceren 

☒ Creatief denken 

☐ ICT basisvaardig- 
                   heden 

☐ Informatievaardig- 
              heden 

☒ Kritisch denken 

☐ Mediawijsheid 

☒ Samenwerken 

☒ Eigenaarschap 
 

 

 

 

  



 

 

 

Les 1 
 

 

 

Doelgroep: 
Groep 1 en 2 

Locatie: 
BS Munstergeleen 

Lesduur: 
1 uur 

 

Beginsituatie: 
De leerlingen hebben al enige kennis van drama door de 
toepassing van de methode ‘Moet je doen’. De leerlingen zijn 
gewend om ‘te doen alsof’ en hebben ervaring met uitbeelden. De 
leerlingen zijn bekend met het werken vanuit bepaalde thema’s, 
zoals Sinterklaas en Lente. De leerlingen hebben vanwege de 
korte spanningsboog veel behoefte aan afwisseling van 
bijvoorbeeld bewegen, muziek, uitbeelden, e.d. 

 

Lesdoel: 
De leerlingen gebruiken hun fantasie en verbeeldingsvermogen en 
brengen dit zowel fysiek als verbaal (middels geluiden en 
woorden) tot uiting. De leerlingen spelen met elkaar situaties na, 
waarbij ze samen spelen en samenwerken.   

 

Introductie Tijdsduur: 

 
 Omschrijving: 

• Bewegen op muziek; de leerlingen 
bewegen op muziek, waarbij ze 
opdrachten krijgen van de docent 
om b.v. te huppelen, te hinkelen, 
samen te lopen, te springen, etc. 

• De leerlingen krijgen een kort 
verhaal voorgelezen. (Rupsje 
Nooitgenoeg). Kort napraten over 
wat ze hebben gehoord, wat ze 
erover willen vertellen.  

 
Materialen door school/leerkracht: 

- Een ruimte waar de kinderen 
voldoende plek hebben om te 
kunnen staan en naar elkaar te 
kijken en waarbij ze niet storen 
voor andere lessen. 

- Apparatuur om muziek op af te 
spelen en kabeltje voor 
telefoonaansluiting op apparatuur. 

- Kleurplaten in thema Rupsje 
Nooitgenoeg en kleurmateriaal. 

 



 

 

• De leerlingen maken een tekening 
van het verhaal.  

•  De leerlingen beelden het verhaal 
aan de hand van ‘doen-alsof’-
opdrachten uit 

• Spelelement in de vorm van 
slingertik, 1-2-3-rood lichtje o.i.d.  

Materialen door gastdocent: 
- Boek Rupsje Nooitgenoeg 
- Muziek  

 
 
 
 
 

 

Kern Tijdsduur: 

Omschrijving: 

De fysieke opwarming zorgt ervoor dat de 

kinderen hun energie kwijt kunnen, 

kunnen wennen aan de vrije speelruimte 

en opgewarmd zijn. 

Daarna wordt aanspraak gemaakt op hun 

concentratie (wat hebben ze gehoord, wat 

kunnen ze er zelf over navertellen), die 

wordt omgezet in creativiteit door het 

maken van de tekening.  

Aansluitend volgt het uitbeelden van het 

verhaal, waarbij aanspraak wordt gemaakt 

op de fantasie en het 

verbeeldingsvermogen.  

 
Fysieke opwarming; 10-15 minuten 

 

 

 

Verhaal; 5 minuten 

 

 

 

Doen-alsof; 15 minuten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluiting Tijdsduur: 

 

Als afsluiting een spelelement als 

ontspanning en ter stimulering van de 

samenwerking.  

 

 

 

Spel; 15 minuten  

 

 

 

 

 

 

 

Verdieping  

Verdieping vindt plaats door de kinderen 

uit te nodigen naar elkaar te kijken, te 

 

 

 



 

 

luisteren, elkaar na te doen en hen te 

bevragen tijdens het ‘doen-alsof’ 

 

 

 

 


